
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

 
Số:       /CTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quan Sơn, ngày      tháng     năm 2023 
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Công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2023 
 

 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước, của tỉnh, của huy n; các hoạt động m ng Đ ng, m ng  u n 

Quý Mão 2023; các hoạt động kỷ ni m 93 năm Ngày thành lập Đ ng Cộng s n 

Vi t Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); kỷ ni m 76 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên 

về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2023); 68 năm ngày Thầy thuốc Vi t 

Nam (27/02/1955 - 27/02/2023); Lễ đón nhận Di s n văn hóa phi vật thể Quốc 

gia Lễ hội truyền thống - Lễ Hội Mường  ia và Lễ hội Mường  ia năm 2023. 

2. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung triển khai, thực hi n phương 

hướng, nhi m vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; huy động tối đa các 

nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục 

tiêu, nhi m vụ.  

3. Tập trung chỉ đạo s n xuất vụ Chiêm  u n năm 2023, kiểm soát chặt 

chẽ s u b nh trên c y trồng và các b nh trên đàn vật nuôi; chủ động triển khai 

các phương án phòng, chống thiên tai, rét đậm, rét hại. Tăng cường qu n lý b o 

v  r ng và qu n lý l m s n. Quan t m tháo gỡ cho s n xuất, kinh doanh, hỗ trợ 

hi u qu  người d n và doanh nghi p; Đẩy nhanh tiến độ thực hi n các công 

trình, dự án, tiến độ gi i ng n vốn đầu tư công ngay t  đầu năm.  

4. Thực hi n tốt công tác tiếp d n, gi i quyết đơn thư, tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật cho Nh n d n. Tăng cường qu n lý, giám sát và xử lý nghiêm 

cán bộ, công chức, viên chức người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành 

chính,....Đẩy mạnh phong trào x y dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với  x y dựng 

nông thôn mới. Tiếp tục thực hi n tốt, đồng bộ các gi i pháp n ng cao chất lượng 

giáo dục và đào tạo; công tác chăm sóc, b o v  sức khỏe Nh n d n. Khẩn trương 

triển khai các điều ki n Tổ chức Lễ đón nhận Di s n văn hóa phi vật thể Quốc gia 

Lễ hội truyền thống - Lễ hội Mường  ia và Lễ hội Mường  ia năm 2023. 

5. Lực lượng vũ trang tiếp tục tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến 

đấu; chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn; tập trung giữ vững tình hình an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, an ninh r ng. Tổ chức tốt 

Lễ giao - nhận qu n năm 2023.  
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II. DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC, HỘI NGHỊ 

1. Ngày 01/02:  

- Đi kh o sát, kiểm tra Động Bo Cúng, xã Sơn Thủy. 

- Tham gia Đoàn công tác của đồng chí Lương Thị Hạnh, Bí thư Huy n ủy 

- Chủ tịch HĐND huy n thăm và làm vi c tại xã Tam Thanh. 

2. Ngày 02/02: Tham gia Đoàn công tác của đồng chí Hà  u n Thành, 

Phó Bí thư Thường trực Huy n ủy thăm và làm vi c tại xã Trung Tiến. 

3. Ngày 03/02:  

- Hội nghị tổng kết Hội Chữ thập đỏ năm 2022 và triển khai phương 

hướng, nhi m vụ 6 tháng năm 2023. 

- Họp Hội đồng đánh giá kết qu  thực hi n và xếp loại mức độ hoàn thành 

nhi m vụ năm 2022 đối với UBND các xã, thị trấn 

4. Ngày 06/02:  

- Lễ giao - nhận qu n năm 2023. 

- Giao ban lãnh đạo UBND huy n. 

5. Ngày 07/02: Chủ tịch UBND huy n thăm và làm vi c với xã Sơn Thủy 

và xã Mường Mìn. 

6. Ngày 08/02: Dự Hội nghị giao ban Thường trực Huy n ủy, HĐND, UBND. 

7. Ngày 12/02: Dự Lễ kỷ ni m 20 năm thành lập trường Nội trú Quan Sơn - 

đón nhận Hu n chương lao động hạng 3. 

7. Ngày 13/02: Lịch tiếp công d n của Thường trực Hội đồng nh n d n huy n. 

8. Ngày 15/02: Lịch tiếp công d n. 

9. Ngày 21/02:  

- Lịch tiếp doanh nghi p. 

- Phiên họp thường kỳ Ủy ban nh n d n huy n tháng 02 năm 2023. 

10. Ngày 23 - 24/02: Dự họp Ban Thường vụ Huy n ủy. 

11. Ngày 28/02: Lịch tiếp công d n. 

Căn cứ Chương trình công tác của UBND huy n, các phòng, ban, đơn vị 

liên quan chủ động x y dựng kế hoạch, triển khai thực hi n./. 
 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thường trực Huy n ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND huy n (phối hợp); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huy n; 

- Các đồng chí Ủy viên UBND huy n; 

- Văn phòng Huy n ủy; 

- Trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huy n; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Lê Thế Anh 
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